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ערב שבת פר' מקץ ,כ"ז כסלו ,תשע"ח
הדלקת נרות61:68 :

משלחן המזכיר :מוטי רוזיליו
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חיילים/חיילות/בנות שירות
הועד מעניק שי למתגייסים .יש לפנות למזכירות
לנאוה עם תעודת חוגר/אישור שירות לאומי לקבלת
השי .בהצלחה לכל המתגייסים!
משרד הפנים :להזכירכם ,בשל המעבר להנפקת תעודות
זהות ודרכונים ביומטריים ,השירות של שלוחות משרד
הפנים של המועצה הוא חלקי .להלן זמני השירות
בתקופה הקרובה :בחשמונאים בימי א' בין השעות
 61:11-63:71בתאריכים, 61.16.2168 , 21.62.2163 :
 .28.16.2168בשער בנימין בימי ג' בין השעות 18:11-
 62:11בתאריכים.71.16, 61.16.2168, 21.62.2163 :
לידיעת תושבי מערב בנימין ,נפתחה שלוחה חדשה של
משרד הפנים במודיעין עילית ,ברח' שערי תשובה ,7
מרכז חזון דוד ,קומה  .6מומלץ לתאם תור מראש.

מהספרייה:
בס"ד שעות פתיחת הספרייה בחנוכה
רביעי ,כה' בכסלו01:71 – 03:71 ,
ראשון ,כט' בכסלו01:11 – 03:11 ,
שני ,ל' בכסלו 07:11 – 00:11 ,בוקר
רביעי ,ב' בטבת01:71 – 03:71 ,
החלפת ספרים עד  01דקות לפני שעת הסגירה

הספרייה סגורה בימי שלישי בחנוכה

מרכזת הקהילה :בריינה הרטמן
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מועדון יולדות:
נמשיך את הפעילות ,בע"ה ,בשבוע של ה .21.62פרטים
בשבוע הבא.

מועדת תרבות :צעדת חנוכה
שוב יצאנו לדרך
כמו בשנים קודמות
לצעוד בארצנו המיוחדת והיחידה
אף שמספר פעמים כבר צעדנו באותו איזור
תמיד מגלים עוד נתיב מענין
הצועדים היו מעטים אך איכותיים
הקטנים והפעוטות בחיק ההורים
עשו את כול המסלול -כמו ענקים
מזג האויר המדהים אותנו ליוה לאורך כול
המסלול וגם בחזור.
שירה בציבור שרו ולויו באקורדיון וחליל
הנשים המיוחדות  :יונה ורנר ותמר קירשנבוים
איציק שטינברג לא ויתר עלינו והיגיע בזמן
לברכנו .
כמו מדי שנה גם הרב כוכבי ברק להדליק
המנורה
בריינה דאגה לכיבוד כיד המלך ונאוה דאגה
לאוטובוס חזור.
יעקב ונסים ,לאחר הכנה מוקדמת ,הדריכו
והסבירו ואותנו העשירו.
ודרור בסאל ,הסייר היחיד והמיוחד ,לנו דאג
ודאג ...ואחרון ,אחרון חביב :תודה למזכיר הישוב,
מוטי רוזיליו על ההקשבה והעזרה!
לכולכם תודה גדולה ונזכה אי"ה גם בשנה
לכולכם :חג אורים שמח!
הבאה!
ציונה שרוני
חוגים :אין חוגים בחופשת חנוכה מיום רביעי א'
חנוכה עד סוף החג.
תשריינו תאריכים :ביום רביעי ,ערב י' בטבת,
 ,21.72הסרט "העדות" ,סרט שמבוסס על סיפור
אמיתי בכיכובו של אורי פפר וליה קניג .תתקיים גם
שיחה עם הבמאי .פרטים בהמשך.

ותיקים בקהילה:

בני  55ומעלה

מלווה מלכה :תתקיים במוצ"ש שבת פרשת ויגש ,ה'
טבת ,27.62 ,באולם ישראל של ביה"כ הרימון.
פרטים בקובץ.
אירוע שנתי של ותיקים בקהילה :ביום שלישי ,ח'
טבת  ,21.62 ,בעפרה .הזמנות דרך בריינה במשרד.
כשמזמינים נא לציין עם או בלי הסעה.
ההסעה תעלה  ₪ 21נוסף לכל אדם.
תודות:
*לרפי חתוכה על העיצוב של ההזמנה למלווה מלכה .
*לירמיהו טאוב על העזרה הטכנית במועדון ועיצוב
המודעה לאיתור מתנדבים ללימוד מחשבים .
*לילדי גן הרימון לגננות ולרחל אשואל על ארגון
מסיבת חנוכה לחברות מועדון גיל הזהב .

פינת הברכות :מזל טוב! מזל טוב! מזל טוב!

לידות* :ליוסי ורבקה ורקר לרגל הולדת הנכדה ,בת
למיכל ותומר ריינשמיט
*לאהרון ואסתי טי לרגל הולדת הנכד ,בן לעדי ומתן
קליינמן
*לקרן ואורי יפה לרגל הולדת הנכדה ,בת להדר ואריק
אליעני
*לאלי ושרה טאניס לרגל הולדת הנין
אירוסין * :לבני ומרים יצחק לרגל אירוסי בתם תמר
לחיימי אשכנזי
*למוטי ומיכל רוזנפלד לרגל אירוסי בתם מעיין לאהוד
לפאיר מטלמון

יש לשלוח ברכות לבריינה עד יום רביעי בכל שבוע למייל:
vaad_bryna@012.net.il

ממועדון גיל הזהב:

*נצא לחופשת חנוכה מיום ראשון ה. 63.62
נחזור ביום חמישי 26.62
חנוכה שמח!
שיעור נשים :שבת פרשת מקץ
בביה"כ רמת מודיעים ע"ש גלנווד

תנחומים:

מרצה :ד"ר יונה בר מעוז

לאברהם נתן על מות אמו

בשעה  67:65קריאת תהילים
השיעור בשעה 67:71

אברהם ישב שבעה בשיקגו

שבת שלום וחג אורים שמח!!

